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There was once a very happy lion.

ன் ஒ காலத் ல் க ம்ம ழ்ச் யான ங்கம்ஒன் இ ந்த .





His home was not the hot and dangerous plains of Africa where hunters lie in wait 

with their guns; it was a lovely French town with brown tile roofs and gray 

shutters. 

அத ைடய , டான ெவ ல் ெகா த் ம், ேவ வரக்ள் 

ப்பாக் டன் காத் க் ம், ஆப் ரிக்கா ன் பயங்கரமான 

சமெவளி இல்ைல. ஆனால், ப ப்  நிற ஓ கள் ேவய்ந்த 

ைரகைள ம், சாம்பல் நிற கத க டன் ய கட் டங்கள் 

உள்ள ஒ  அழகான ெரஞ்  நகரம். 



The happy lion had a house in the town zoo, all for himself, with a large 

rock garden surrounded by a moat, in the middle of a park with flower beds 

and a bandstand.

அந்த ம ழ்ச் யான ங்கத் ற்  நகரத் ன் க 

காட் சாைல ன் ('ஜ ' ன்),  ந்ேதாடட் ம், இைச 

ேமைட ம் உள்ள ங்கா ன் ந ல், ஒ  அக  ழ்ந்த 

ெபரிய, ெபரிய பாைறக ைடய ேதாட்டத் ல் அதற்ேக 

அதற்கான ஒ   இ ந்த .  



Early every morning, Francois, the keeper’s son, stopped on his way 

to school to say, “Bonjour, Happy Lion.”

 ஒவ்ெவா  நாள் காைல ம் பள்ளி ெசல் ம் 

வ ல் "ஹேலா, ஹாப்  லயன்" என்  ங்கத்ைத 

வாழ்த் வதற்காக, காப்பாளரின் மகன் 

ராங்ேகா ஸ், நின்  ெசல்வான்.



Afternoons, Monsieur Dupont, the schoolmaster, stopped on his way home to 

say, “Bonjour, Happy Lion.” Evenings, Madame Pinson, who knitted all day on 

the bench by the bandstand, never left without saying, “Au revoir, Happy Lion.”

பள்ளி ஆ ரியர,் ஸ்டர ் பாண்ட், ட் க்  ேபா ம் வ ல் 

அந்த ங்கத் ற்  "ஹேலா, ஹாப்  லயன்" என்  

ெசால்வதற்காக ம யான ேவைளகளில் நின்  ெசல்வார.்

நாள் ரா ம் இைச ேமைட அ க் ம் ெபஞ் ல் 

உடக்ாரந்்  ன்னிக் ெகாண் க் ம் ேமடம் ன்சன் " ட் 

ைப, ஹாப்  லயன்" என்  ெசால்லாமல் ேபானேத ல்ைல.



On summer Sundays, the town band filed into the bandstand to play 

waltzes and polkas. And the happy lion closed his eyes to listen. He loved 

music. Everyone was his friend and came to say “Bonjour” and offer meat 

and other tidbits. He was a happy lion.

 ேகாைட ஞா களில், நகர ேபண்ட் வாத் ய 

வால்ட் ம், ேபால்கா ம் வா க்க இைச ேமைடக்  

வந் வாரக்ள். அந்த ஜா யான ங்கம், இைசைய 

ர ப்பதற்  தன  கண்கைள க்ெகாள் ம். அ  

இைசைய க ம் ம் ய . எல்ேலா ம் அதற்  

நண்பரக்ளாய் இ ந்தனர.் "ஹேலா" ெசால்வதற் ம் 

மா சேமா அல்ல  ெநா ைவகைள ெகா ப்பதற் ம் 

வந்தனர.்



One morning, the happy lion found that his keeper had forgotten to close the door of his 

house. “Hmm,” he said, “I don’t like that. Anyone may walk in.”

“Oh well,” he added on second thought, “maybe I will walk out myself and see my friends 

in town. It will be nice to return their visits.”

 ஒ  நாள் காைல ல், அந்த ஜா யான ங்கம், காப்பாளர ் தன் 

ட் ன் கதைவ ட மறந் ட்டார ்என்  கண்ட . 

"ம்ம்ம்...", "எனக்  இ  ெகாஞ்ச ம்  க்க ல்ைல, யார ்

ேவண் மானா ம் உள்ேள வரலாம்.”ஆனால் உடேன 

"ஆஹா", "நான், தனிேய ெவளிேய ேபாய் ட னி க் ம் என் 

நண்பரக்ைள கண்  வரலாம். அவரக் ைடய வ ைகக க்  

நன் யாக அவரக்ைளச ் ெசன்  காண்ப ம்  சரியாகேவ இ க் ம்" 

என்ற மாற்  எண்ண ம் ேசரந்்  ெகாண்ட .



So the happy lion walked out into 

the park and said, “Bonjour, my 

friends” to the busy sparrows. 

“Bonjour, Happy Lion,” answered the 

busy sparrows. And he said, 

“Bonjour, my friend” to the quick red 

squirrel who sat on his tail and bit 

into a walnut. “Bonjour, Happy Lion,” 

said the red squirrel, hardly looking 

up.

அதனால், அந்த ஜா யான 

ங்கம் ங்கா ள் யாக 

இயங் க்ெகாண் ந்த ட் க் 

க க்  ‘ஹேலா’ 

ெசால் யவா  ட்ைட ட்  

ெவளிேய நடந்  ெசன்ற . 

யான க ம் "ஹேலா, 

ஹாப்  லயன்", என்  

ப லளித்தன.

தன  வா ன் ேமேலேய 

உட்காரந்்  ெகாண்  வால்நட் 

ெகா த் க் ெகாண் ந்த, 

ப்பான ெசவ்வணி க் ம் 

"ஹேலா, நண்பா" என்   

ய .

சற் ம் நி ரந்்  டப் 

பாரக்்காமேலேய "ஹேலா, 

ஹாப்  லயன்" என்ற  அந்த 

ெசவ்வணில்.





Then the happy lion went into the cobblestone street where he met Monsieur

Dupont just around the corner. “Bonjour” he said, nodding in his polite lion way.  

“Hooooooooohhh ...” answered Monsieur Dupont, and fainted onto the sidewalk.

“What a silly way to say bonjour,” said the happy lion, and he padded along on his

big soft paws.

 ெதாடரந்் , ஜா யான ங்கம் , சரைளக்  கற்கள் ப த்த ெத ற்  

ெசன்ற , அங்ேக, ெத  ைன ல் . பாண்ட் அவரக்ைள கண்ட . ஒ  

ங்கத் ன் பாணி ல் தைலயைசத்  அவ க்  பணிவானெதா  'ஹேலா' 

ெசான்ன . . பாண்ட் "ேஹா ஓஓஓஓஓஓஓ' என்  ப ல் ெசான்னவாேற 

நைடபாைத ல் மயங்  ந்தார.் "ஹேலா ெசால்வ ல் என்ேன ஒ  

அல்பத்தனம் இ "  என்  எண்ணியவா  தன  வான பாதங்கைள 

எட்  ேபாட்டப  ஜா யான ங்கம் நடந்த .



‘Bonjour, Mesdames,” the happy lion said farther down the street when he saw three 

ladies he had known at the zoo. ‘Huuuuuuuuuuuuhhhhhh ...” cried the three ladies, and 

ran away as if an ogre were after them. ‘I can’t think,” said the happy lion, “what makes 

them do that. They are always so polite at the zoo.”

 ேம ம் ெத ல் ெசல் ம்ேபா , ‘ஜ ’ ல் ( ககாட் சாைல ல்) பாரத்்த 

ெபண்கைள கண்  "ஹேலா ெபண்கேள" என்  ெசால் ற் .

"ஹேமாவ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்..." என்  அல யப  ன்  ெபண்க ம் ஏேதா ஓர ்

அரக்கன் அவரக்ைள ங்க  ன்ேன வ வ  ேபால் ஓட ஆரம் த்தனர.்

"என்னால் அ மானிக்கேவ ய ல்ைல" என்  ெசால் க்ெகாண்ேட,  "ஜ  க்  

வ ம்ேபா  எப்ேபா ேம அவரக்ள் க ம் நாகரீகமாகேவ நடந் ெகாள்பவரக்ள் 

ஆனால் இப்ெபா  எ  அவரக்ைள இப்ப  நடந்  ெகாள்ளச ்ெசய் ற . -  என்   

எண்ணிய  ஜா யான ங்கம்.



“Bonjour, Madame.” The happy lion nodded again when he caught up with 

Madame Pinson near the grocery store.

“Oo la la ... !” cried Madame Pinson, and threw her shopping bag full of vegetables 

into the lion’s face.

“A-a-a-a-choooooo,” sneezed the lion.

“People in this town are foolish, as I begin to see.”

“மாளிைகக் கைட அ ேக ேமடம்  ன்சைன கண்டேபா   

ம ப ம் தைலயைசத் , "ஹேலா ேமடம்" என்ற . 

"ஓஓஓஓ லா லா .... லா" என்  அல யவா  தன ைக ந்த 

காய்க கள் நிரம் ய ஷாப் ங் ைபைய ங்கத் ன் கத் ல் 

க்  எ ந்தார ்ேமடம்  ன்சன்.

"ஹா... ஆசச்் " என்  ம்மல் ேபாட்ட  ங்கம்.

"இந்த நகரவா கள் ட்டாள்கள் என்பைத இப்ெபா தான் 

காணத் ெதாடங் ேறன்." என்  எண்ணிற் .



Now the lion began to hear the joyous sounds of a military march.

He turned around the next corner, and there was the town band, marching down the 

street between two lines of people. Ratatatum ratata ratatatum ratatata boom 

boom.Before the lion could even nod and say, “Bonjour” the music became screams and 

yells. What a hubbub! Musicians and spectators tumbled into one another in their flight 

toward doorways and sidewalk cafes. Soon the street was empty and silent.

இப்ேபா  ங்கத் ற்  பைட ன் அணிவ ப்  இைச ேகட்ட . அ  இப்ேபா  

ெத ன் அ த்த க் ல் ம் ய , அேதா அந்த நகர இைசக் , இரண்  

வரிைச மக்க க்  ந ேவ அணிவ த்  வ ற .

 

ரட்டம்  ரட்ட ட்ட ட்ட ரட்ட ட்ட ட்ட ம் ம்.

 

ங்கம் எப்ேபா ம்ேபால் தைலயைசத்  'ஹேலா' ெசால் ம் ன்,  இைச 

சச்லாக ம், அலறலாக ம் மா ய .

 என்ன ஒ  ழப்பம்! வாத் யக்காரரக் ம், பாரை்வயாளரக் ம் 

அக்கம்பக்கத் ல் இ க் ம் ெத ேவார கைடகளின் வா ல்கைள ேநாக்  ஓ ம் 

ேபா  ஒ வர ்  ஒ வர ் ட்  ேமா  ந்தனர.்

ைர ேலேய, ெத  கா யா  அைம யான .



The lion sat down and meditated. “I suppose,” he said, “this must be the way people 

behave when they are not at the zoo.”

Then he got up and went on with his stroll in search of a friend, who would not faint, or 

scream, or run away.

 ங்கம்  உட்காரந்்  யானம் ெசய்ய ெதாடங் ய .

"இந்த ஜனங்கள், ஜ  ல் இல்லாதேபா  இப்ப த்தான் 

நடந் ெகாள்வாரக்ள் என்  நிைனக் றன்" என்  

ெசால் க்ெகாண்ட .

ம ப ம், தன்ைனக் கண்  மயங்  ழாத, அலறாத, ஓ  ஒளியாத 

ஒ  நண்பைரத் ேத த் தன  நைடைய ெதாடரந்்த .



But the only people he saw were pointing at him excitedly from the 

highest windows and balconies.

 ஆனால், உயரமான ஜன்ன க் ளி ந் ம் 

பால்கனி ந் ம், பரபரப்பாக தன்ைன ட் க்  

காட் ம் மக்கைளேய கண்ட .



Now what was this new noise the lion heard? “Toootoooooot... 

hoootooooootooooot...” went that noise. 

“Hooooot tooooooTOOOOOOOOOHHHOOOOT ...” and it grew more 

and more noisy. “It may be the wind,” said the lion. “Unless it is the 

monkeys from the zoo, all of them taking a stroll.”

 இப்ெபா , இ  என்னெவா   சப்தம் ங்கம் 

ேகட்ப ? " ங் ங் ங் ...." சப்தம் ெதாடரந்்த   " ங் ங் 

ங் ...." சப்தம் ெமன்ேம ம் அ கரித்த . "இ  

காற் ன் ேவைலயாக இ க்க ேவண் ம்" என்  

ெசால் க்ெகாண்ட . "இல்லா ட்டால் ஜ - க் ம் 

அந்த ரங் களாக இ க் ம். அைவ எல்லாம் ஒன்  

ேசரந்்  இங்  உலாவ வந் க் ற  ேபா ம்"



All of a sudden a big red fire engine burst out of a side street, and came to a 

stop not too, too far from the lion. Then a big van came backing up on the other 

side of him with its back door wide open. The lion just sat down very quietly, for 

he did not want to miss what was going to happen.

The firemen got off the fire engine and advanced very, very slowly toward the 

lion, pulling their big fire hose along.

 ெரன் , ெபரிய வப்  யைணக் ம் வாகனம் ஒன் , 

பக்கத் க்  ெத ந் , சடெ்டன ேவகமாக வந்  

ங்கத் ற்  ெவ  ெதாைல ல் இல்லாத ரத் ல் நின்ற . 

மற்ெறா  பக்கத் ல் ேவ  ஒ  வாககனம், ன் கத கள் 

றந்த வண்ணம் ன் றமாக வந் ெகாண் ந்த .

நடக்கப்ேபாவைத கா ம் வாய்ப்ைப இழக்க ம்பாததால்,

ங்கம் ெவ  அைம யாக உட்க்காரத்் ந்த .



Very slowly they came closer... and closer... and the fire hose crawled on like a 

long snake, longer and longer . . . SUDDENLY, behind the lion, a little voice cried, 

“Bonjour, Happy Lion.”

 யைணப்  ரரக்ள் வாகனத் ந்  இறங் , நீண்ட 

தண்ணீர ் ய்ச் ம் ழாைய இ த் க்ெகாண்  ெம  

ெம வாக ங்கத்ைத ேநாக்   ெந ங் னர.்

க ம் ெம வாக அவரக்ள் ெந ங் … ெந ங்  வந்  

ெகாண் ந்தனர.்

தண்ணீர ் ழா ம், நீளமாக... ேம ம் நீளமாக, ஒ  நீண்ட 

பாம்  ேபால ஊரந்்  வந்  ெகாண் ந்த .

எ ரப்ாராத தமாக, ங்கத் ற்  ன்னா ந் , 

செ்சன்  ஒ   ரல் "ஹேலா, ஹாப்  லயன்" என்  

ற் .



It was Francois, the keeper’s son, on his way home from school! He had seen the lion and

had come running to him. The happy lion was so VERY HAPPY to meet a friend who did

not run and who said “Bonjour” that he forgot all about the firemen.

 அ , பள்ளி ந்  ம் க்ெகாண் ந்த காப்பாளரின் மகன், 

ராங்ேகா ஸ்.  அவன் ங்கத்ைத பாரத்்  ட்டான், ங்கத்ைத 

ேநாக்  ஓேடா  வந்  ெகாண் ந்தான்.

தன்ைன கண்  ஓடாத, 'ஹேலா' ெசான்ன,  தன்  நண்பைன கண்ட ம், 

யைணக் ம் ரரக்ைள ம் மறந்  மட்டற்ற ம ழ்ச்  அைடந்த  

ஹாப்  லயன்.



And he never found out what they were going to do, because Francois put his hand 

on the lion’s great mane and said, “Let’s walk back to the park together.” 

“Yes, let’s,” purred the happy lion.

 ேம ம், ராங்ேகா ஸ் அதன் ெப த்த டரி ல் ைக ைவத்  

"வா, நாம் ங்கா ற்  ம்ப நடக்கலாம்" என்  ெசான்ன ற ,   

அ  அவரக்ள் என்ன ெசய்யப்ேபா றாரக்ள் என்  

கண் ெகாள்ளேவ ல்ைல. " ஆம், ேபாகலாம்" என்  ஒ   

உ மல் உ ய  ஜா யான  ங்கம் (ஹாப்  லயன்).



So Francois and the happy lion walked back to the zoo. The firemen followed 

behind in the fire engine, and the people on the balconies and in the high 

windows shouted at last, “BONJOUR! HAPPY LION!”

 அதனால், ராங்ேகா ஸ ம், ஹாப்  லய ம், ஜ  ைவ 

ேநாக்  நடக்கத் ெதாடங் னாரக்ள். யைணப்  ரரக் ம் 

யைணப்  வாகனத் ல் ன் ெதாடரந்்தனர.் 

பால்கனி ந் ம், உயரமான ஜனங்களி ந் ம் 

இப்ெபா  "ஹேலா, ஹாப்  லயன்" என்  க் ர ட்டனர ்

மக்கள்.



From then on the happy lion got the best tidbits the town saved for him. But if you opened

his door he would not wish to go out visiting again. He was happier to sit in his rock

garden while on the other side of the moat Monsieur Dupont, Madame Pinson, and all his

old friends came again like polite and sensible people to say “Bonjour, Happy Lion.” But he

was happiest when he saw Francois walk through the park every afternoon on his way

home from school. Then he swished his tail for joy, for Francois remained always his

dearest friend.

 அப்ேபா ந் , ஹாப்  லயன், நகர மக்கள் ேசரத்் ைவதத் றந்த 

ெநா ைவைககள் ைடக்கப்ெபற்ற . ஆனால், ஜா யான  ங்கம் நீங்கள் 

கதைவ றந்  ைவத்தா ம் ம ப ம் ெவளிேய ெசன்  நகைரக் காண 

ம் ய ல்ைல. அ , தன  பாைறகளினாலான ேதாட்டத் ேல 

அமரந்் க் ம்ேபா ம்,  அக க்  ம  பக்கத் ந்  . பாண்ட், ேமடம் 

ன்சன், மற் ம் அைனத்  நண்பரக் ம் ன்ெனப்ேபா ம் ேபால வந்  

நாகரீகமாக ம், ேவகமாக ம் "ஹேலா, ஹாப்  லயன்" என்   வாழ்த் வ ல் 

ேம ம் ம ழ் ற்ற . ஆனால், னந்ேதா ம் ம யம் பள்ளி ந்   

ம் ம் ேபா  ங்கா ள் வ ம் ராங்ேகா ைஸ பாரக்் ம்ேபா  மட் ேம 

மட்டற்ற ம ழ்ச் யைடந்த . அப்ெபா  தன் வாைல   ஆட்  தன  

ெப ம் ம ழ்ச் ைய காட் ம், ஏெனன்றால் எப்ெபா ேம ராங்ேகா ஸ் 

மட் ேம அதன் க ம் ரியமான ேதாழன். 


